ECONOMIE, POPULAŢIE ŞI SOCIETATE
lN DACIA INTRACARPATICA lN PRIMUL SECOL
DUPA ABANDONAREA PROVINCIEI (275-380 e.n.)*

Lucrarea de faţă încearcă să schiţeze un tablou al vieţii populaţiei
daco-romane pe teritoriul intracarpatic al fostei provincii Dacia (Transilvania istorică) în primul secol după abandonarea oficială a provinciei.
Folosind izvoarele literare, epigrafice şi, mai ales descoperirile monetare
şi cercetările arheologice, am adunat informaţiile referitoare la structura economică, socială, demografică şi situaţia politică a acestui teritoriu în raport cu fosta provincie, cu Imperiul Roman tîrziu şi teritoriile
ocupate de migratorii secolului IV e.n. în zona Dunării de Mijloc şi de Jos.
Datele existente pînă la redactarea lucrării noastre sînt suficiente
pe:ltru a demonstra continuitatea de viaţă daco-romană pe acest teritoriu. Problema care se pune acum nu mai este deci de a face dovada
acestei continuităţi, ci de a studia aspectele vieţii în fosta provincie romană şi de a contribui la o mai bună cunoaştere şi înţelegere a permanenţei romanităţii în primul secol după abandonarea provinciei. După
cit ştim, este prima lucrare din istoriografia noastră aborclînd astfel
această temă şi credem că ea inaugurează o optică nouă în ce priveşte
studiul vieţii populaţiei daco-romane pe teritoriul fostei provincii.
Studiul nostru se limitează exclusiv la teritoriul intracarpatic din
trei motive: a) acest teritoriu nu a mai fost supus acţiunilor directe militare şi politice ale Imperiului Roman (războaie, recuceriri), aşa cum
s-a întîmplat cu celelalte părţi ale fostei provincii!; b) în acest timp te• Lucrarea de faţă reprezintă forma dezvoltată a unei comunicări cu acelaşi
prezentată de autori la cel de al XV-iea Congres Internaţional de Istorie,
Bucureşti, 1980. Comunicarea cuprindea toate elementele esenţiale ale lucrării de
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ritoriul intracarpatic nu a fost afectat nici de mişcarea sau mişcările
migratorilor 2 , avînd o situaţie aparte; ambele fapte i-au co:J!eri t ! .·:·:toriului de care ne ocupăm un specific propriu; c) teritoriul i!1trnc-1l'patic reprezintă o parte esenţială a fostei provincii Dacia şi fe:1om2nele
care se petrec aici în timpul stăpînirii romane şi după aceia pot fi considerate ca dătătoare de ton pentru toată fosta provincie Dacia.
Alegerea celor două limite crono~ogice este perfect justificam, pentru că ele reprezintă puncte de reper în sine, marcînd evenimente cu
foarte serioase consecinţe în viaţa acestui teritoriu. Limita inferioară de
timp este data abandonării provinciei1. Ca limitCt superioară ne-am oprit
la anul 380 e.n„ deoarece urmările dezastrului militar de la Aclrianop.Jle
au afectat profund stăpînirea rnmană, situaţia politică a Imperiului şi
influenţa lui la Nord de fluviu, au provocat deplasări de populaţie, care
au schimbat radical relaţii:le economice şi politice în zonă pentru o
bună perioadă de timp~.
Perioada de care ne ocupăm nu s-a bucurat de o atenţie deosebită
din partea cercetătorilor. Primul studiu referitor la istoria acestei părţi
a Daciei în secolul IV a fost elaborat de K. Horedt în 1958". O parte
din problemele perioadei în acelaşi spaţiu geografic au fost tratate de D.
Protase 6 • Tot K. Horedt a reluat mai recent istoria primului secol după
abandonarea DacieF. Istoria fostei provincii romane a mai fost tra~ată
de numeroase alte lucrări, care au continuat să insiste asupra dovezilor
de continuitate în sine, aducind în unele cazuri fapte sau date noi în
favoarea tezei continuităţii 8 • Deşi nu este deci pentru prima dată cînd
se abordează studierea perioadei şi a spaţiului geografic ami::1 tit, trebuie să subliniem că lucrările anterioare nu s-au ocupat ele aspe::tele
economice, sociale, demografice, spirituale şi politice în sine, studiind
perioada numai ca o parte a procesului general de etnogeneză a poporu1 Referi tor la rcl'uccrirea în secolul IV a unor teritorii de la nord de Duni't1·c',
vezi, pentru Oltenia şi Muntenia: D. Tudor. în Dacoromania, 1, 1973, p. 149 sqq;
D. Tudor, Oltenia romană, Bucureşti, 1978, p, 415-454; M. Macrea, Viaţa în Dacia
romană, Bucureşti, 1969, p. 464; pentru Ban·at: E. Chirilă-N. Gudea-I. Stratan.
Drei Milnzhorte aus dem Banat des 4. Jhs„ Timişoara, 1974, p. 96-98.
2 Gh. Diaconu, în Dacia N.S„ 8, 1964, p. 195 sqq.; K. Horedt, în SCJV, 18, 4,
1967, p, 585-589.
a ln kg:ltură cu abandonarea Dadei vezi: M. Ma<'.rea, op. cit„ •P· 445-435;
VI. Iliescu, în SCIV, 22, 3, 1971, p. 425 sqq; A. Bodor, în Studia, 1, 1972, p. :l-16 =
Dacoromania, 1, 1973, p. 29-40.
4 V. Duruy, Histoire des Romains, VII, Paris, 1885, p. 4:34-447; E. A. Thompson, în Historia, 1963, p. 167 sqq; A. H. M. Jones, The Later Roman Empire, 284602, Oxford. 1964, p. 152-154.
5 K. Horedt, Contribuţii la istoria Transilvaniei în sec. JV-Xlll, Bucureşti
1958 = Untersuchungen zur Friihgeschichte Siebenbiirgens, Bucureşti, 1958.
s D. Frotase, Problema continuităţii în Dacia în lumina arheologiei şi numismaticii, Bucureşti, 1966.
1 K. Horedt, în VI Mezdunarodna Konferencija po klasicku studii, Sofia, 1963,
p. 157-163; idem, în Dacoromania, 1, 1973, p. 153-158.
8 D. Tudor, Oltenia romană, p. 415-453; idem, în Dacoromania, 1, 1973, p. 149161; M. Comşa, în Dacia, N.S„ 9, 1965, p. 283 sqq; M. Macrea, op. cit„ p. 464-479;
L. Bîrzu, Continuitatea populaţiei autohtone în Transilvania în secolele IV-V e.n.
Cimitirul de la Bratei, Bucureşti, 1973; idem, Continuitatea creaţiei materiale şi
spirituale a poporului român pe teritoriul fostei Dacii, Bucureşti, 1979; K. Horedt,
ln .:nrgetia, 14, 1979, p. 203-217.
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lui român şi militînd în favoarea continuităţii ca atare. Această concepţie iş1 are însă dezavantajele ei, sugerînd în mod automat că continuitatea daco-romană rămîne încă o problemă deschisă, în timp ce la data
actuală se cer studiate aspectele economice, sociale şi politice legate de
viaţa populaţiei daco-romane din acest teritoriu. Lucrarea de faţă se
ocupă tocmai de aceste aspecte esenţiale.
Atît abordarea problemei ca atare cit şi tratarea ei pleacă de la cîteva premise care se cer expuse succint pentru că ele reprezintă cadrul
istoric în care s-a desfăşurat viaţa din Dacia intracarpatică.
I. Prima şi cea mai importantă premiză de la care am pornit a f06t a ·cca
cei 165 de ani de stăpînire romană în provincie au realizat integral toate trCJnsformările economice, sociale, demografice şi spirituale, inclusiv cele !ingvisfr·t~. şi
au creat toate condiţiile pentru o rapidă şi profundă romanizare 9 • Fără acc_•ptarea prealabilă a acestui fapt, care constituie o realitate incontestabilă, nici nu s-ar
fi putut aduce în discuţie aspectele de care ne ocupăm în ce pri'veşte viaţa în
secolul IV e.n. pe acest teritoriu, pentru că în mod cert factorii principali ai procesului de romanizare (administraţie, armată, funcţionari. colonizare, religie, etc.)
au încetat să-şi exercite în chip direct acţiunea după 275 e.n. Provincia a fost
perfect încadrată în viaţa economică, socială, şi politică şi în organizarea militară
a Imperiului Roman şi în perioada tulbure dintre mijlocul sec. III şi data pără
sirii.
II. Situaţia economică a provinciei în ultimele două decenii înainte de abandonare10 reflectă în linii mari situaţia existenţă în Imperiull. Au fost deci prezente şi pot fi identificate istoric şi arheologic toate fenomenele de criză economică ce se manifestă prin scăderea producţiei, scăderea cantităţii de> monetă în
circulaţie, dispariţia din circulaţie a monctci din metal preţi9s, scăderea activităţii comerciale atit în provincie cit şi Î:1 cc priveşte legăturile cu ('clclalte p::ovincii, creşterea nesiguranţei vieţii12.
Situaţia militară a provinciei s-a men~inut la un nivel eficient. Dacia şi-a
păstrat sistemul defensiv şi, deci, şi importanţa rnilitară 13 • S-a admis în uitimii
ani că sectoarele limesului de la Sud de Carpaţi, deci şi o parte a teritoriului
Daciei Inferior, au fost succesiv abandonate în anii 245. 246, apărarea stabilindu-•;e
pe linia Carpaţilor Meridionalil4. In situaţia în care apărarea Daciei intracarpatice
a început să fie o problemă în sine şi pentru sine însăşi, provincia nu şi-a mai
putut indeplini rolul strategic general, acela de a asigura apărarea provinciilor
Pannonia Inferior şi Moesia Inferior. Rolul ei militar încetase, Dacia intrac.lrpatică transformîndu-se într-un bastion izolat. Aceasta a fost cauza prin<:'ipală a
abandonării provinciei Dacia: faptul că teritoriul păstrat în
limitele Podiiului
transilvan era mai redus şi mai puţin important din toate punctele de vedere
decît marile spaţii din Sud, care rămîneau acum deschise în faţa barbarilor.
că

9

N. Gudea, în Apulum, 13, 1975, p. 95-109, cu bibliografia problemei pentru

Dacia.
10 M. Macrea, op. cit„ p. 431-444; un articol special privind această problemă:
K. Horedt, în Apulum, 16, 1977, p. 221-225.
11 V. Duruy, op. cit., VI, p. 376-392; M. Rostovtzeff, The social and economic
history of the Roman Empire, Oxford, 1916, p. 381~446; F. Oertel, în CAH, XII,
1939, p. 232-260.
12 M. Rostovtzeff, op. cit., p. 419, 421, 424-425, 430; R. Remondon, La crise
de l'Empire romain de Marc -4.urele d Anastase, Paris, 1964, p. 97-115; F. Ocrtel,
op. cit., p. 259-269, 270-260.
ia M. Macrea, op. cit., p. 445 sqq.
u D. Tudor, Oltenia romană, p. 36 sqq, reactualizează şi grupează o '.·;!•rie
de ipoteze mai vechi. M. Macrea, op. cit„ p. 452, nu era de acord cu ac~e ipoteze.
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- Urmările invaziilor de la mijlocul secolului III e.n. la Dunărea de Mijloc
de Jos şi la Rin1 5 s-au făcut simţite şi în Dacia1 6• Pe de o parte ele au micşorat
afluxul mărfurilor venind obişnuit dinspre Vest, pe de altă parte ele au frînat
posibilităţile de export ale provinciei. Această situaţie a intensificat toate caracteristicile crizei economice, contribuind şi mai mult la izolarea Daciei. Izvoarele
literare, epigrafice şi numismatice, precum şi datele arheologice concordă astăzi
în a stabili data abandonării provinciei între 211-27511.
III. Este sigur că părăsirea provinciei nu s-a produs ca urmare a unei presiuni sau penetraţii barbare, aşa cum s-a crezut mai demult1 8, şi că teritoriul nu
a iost cedat oficial unor migratori pe baza unei înţelegeri19. Nici un izvor scris
nu vorbeşte despre o cedare sau ocupare de către migratori a Daciei şi nici un
frl de surse de informaţie nu atestă acest lucru. Nu se cunoaşte pînă acum în nici
o parte a provinciei un nivel stratigrafic care să ateste un proces de distrugere
pron violenţă. Acest lucru este cu deosebire valabil pentru castre (Buciumi, Boluga, Rîşnov, Feldioara, Românaş, Gilău, Căşei, Veţel şi Muigrad), la care nu
se constată ni"i o urmă de distrugere prin asediu sau foc. ln ipoteza unei ocupări şi devastări a provinciei, castrele ar fi fost în mod sigur cele dintîi puncte
care să indice acest lucru. Detaliile abandonării provinciei rămîn încă o problemă
deschisă. Observaţiile arheologice care arată o viaţă romană neîntreruptă după
părăsire, sugerează că s-a realizat o retragere organizată a trupelor şi administraţiei, dar că cea mai mare parte a populaţiei, în special populaţia rurală, a rămas
pe loc. Această constatare constituie una din premizele esenţiale ale studiului
nostru: populaţia daco-romană rămasă pe loc reprezintă elementul de bază al continuităţii2o. Imperiul a păstrat la Nord de Dunăre, după abandonarea provinciei,
cîteva capete de pod, care au fost extinse în secolul IV.
IV. Istoria Daciei intracarpatice după abandonare a rămas strîns legată şi
c!epc'ndentă în mare măsură de istoria Imperiului şi a fost puternic influenţată
de acţiunile militare şi politice ale Imperiului la Dunărea Mijlocie şi de Jos, deşi
teritoriul nu a fost direct vizat de aceste acţiuni. Această a patra premiză este
cel puţin la fel de importantă ca precedentele, iar locul ei în discuţie este determi:c.at doar de economia lucrării ca atare.
- Se cere precizat că abandonarea Daciei reprezintă doar un moment de
criză în istoria politică şi militară a Imperiului. Criza de la mijlocul secolului III
(anarhia militară, dezintegrarea Imperiului, criza frontierelor şi a armatei) au
reprezentat etape dificile şi relativ îndelungate ale unui proces istoric 2 1. Restabilirea unităţii Imperiului 22 , refacerea frontierelor 23 , s-au realizat cu p:,eţul unor relun~1e administrative21 şi politice 25 în ce priveşte organizarea Imperiului. S-a creat

şi

1:; F. Altheim, Le declin du monde antique, Paris, 1953, p. 2:l0-242; R. Remondon, op. cit„ p. 325 sqq; L. Musset, Les invasions barbares. Les vagues germaniques, Paris, 1965, p. 117-135.
1s F. Altheim, op. cit„ p. 242-250; vezi şi M. Macrea, op. cit. p. 44:1.
11 M. Macrea, op. cit„ p. 445.
13 A. Alfiildi, în CAH, XII, 1939, p. 150-153; idem, Siebenbiirgen in .4lteriuin, Budapest, 1940, p. 91 sqq.
19 A. Alfiildi, op. cit.; formulări similare face mai recent I. I. Russu, în Etnogeneza românilor. Bucureşti, 1981, p. 199 sqq. cu care nu putem fi de acord.
20 D. Protase, op. cit„ p. 194 sqq.
~ 0 a D. Tudor, în lstRom I, p. 648-650; E. Chirilă-N. Gudea-I. Stratan, op.
cit„ p, 96.
21 H. Remondon, op. cit„ p. 74-1:32.
2 2 L. Homo, L'Empire Romain. Le gouvernement du monde. L'administralion
du monde. La defense du monde, Paris, 1925, p. 98-106; H. Mattin~ly, în CAH,
Xll, 1939, p. 297-311; ambele inspirate din Orosius, VII. 23, 4.
23 V. Duruy, op. cit„ VI, u. 456; L. Homo, op. cit„ p. 226 sqq; H. Mattingly,
op. cit„ p. 308.
2 t M.
Besnier. L'Empire romain de l'avenement des Severes cn concile ele
Nicee, Paris, 1937, · p. 241-242; R. Remondon, op. cit., p. 112 sqq; W. Ensslin, în
CAH, XII, 1939, p. 376-382, 289-295.
2> R. Remondon, op. cit„ p. 112 sqq.
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un sistem defensiv nou2s. s-a purtat un şir îndelungat de războaie victorioas„~ 7 •
dar au fost necesare şi sacrificii teritoriale28. Astfel abandonarea Daciei se înscrie
într-o întreagă serie de retrageri strategice executate pentru a asigura o mai bLmă
apărare a graniţelor Imperiului: gurile Rinului, Agri Decumates, Egiptul de Sus,
Volubilis29. In procesul de refacere al unităţii teritoriale a Imperiului unele din
aceste pierderi au fost recuperate, altele nu.
- Paralel cu acţiunile politice, administrative şi militare, conducătorii Imperiului s-au preocupat şi de refacerea economică 30 . Spre sfîrşitul secolului III, şi
mai ales după începutul secolului IV, situaţia economică a Imperiului s-a ameliorat lent. Producţia, schimbul şi circulaţia mărfurilor preeum şi cea a manetei
s-au intensificat. Spre mijlocul secolului IV economia Imperiului se putea considera refăcută 3 1, dar acest lucru nu a înlăturat prezenţa unor fenomene de criză:
inflaţie, tulburări sodale. etc.a2.
- Ca urmare a atacurilor permanente pe întreaga linie a frontierei de tip
limes a Imperiului, a modificărilor în tactica de luptă a barbarilor. Impc>riul a
fost nevoit să-şi modifice concepţia defensivă 33 • Sistemul de apărare de tip lim~s
bazat pe masarea trupelor în fortificaţii de-a lungul frontierelor, pe blocarea în
diferite forme a posibilităţilor de acces spre interiorul Imperiului, a fost abanJonat. S-a impus şi realizat o nouă concepţie strategică, mai eficientă şi în strî~să
legătură cu noua organizare politică şi administrativă a Imperiului şi cu noile
probleme tactice: apărarea în adîncime 34 • Procesul de tranziţie a fost relativ lent.
Abia la începutul secolului IV noua concepţie defensivă, apărarea în adîncime, a
fost realizată integral. In acest sistem frontiera propriu-zisă rămînea o simplă
linie de control, pe care erau fixate unităţi mici cu rol de pază. Grosul trupelor
de elită 35 , în opoziţie cu trupele slab pregătite şi erhipate d0' pe graniţă 38 , staţionau în interior, la intersecţii de drumuri importante sau de rentre mari, de
unde se deplasau spre zona ameninţată. Adoptarea acestei noi concepţii implică
mutarea teatrului de operaţii pe teritoriul Imperiului însuşi şi renunţarea la caracterul de baze pentru ofensivă a frontierelor. In prima etapă a crizei militare
de la mijlocul secolului III, sistemul apărării în adîncime s-a aplicat nediscriminat, dată fiind necesitatea salvării Imperiului 37 • A urmat apoi în timpul tetrarhiei
o revenire parţială la tradiţia limesului, revenire datorată victoriilor militare şi
refacerii unităţii Imperiului3a. Sub Constantin însă tradiţia limesului a fost brusc
întreruptă, trecîndu-se definitiv la apărarea în adincime39 , perfecţionată de fiii
săi40.

26 A. AlfO!di, în CAH, XII. 1939, p. 208-220; W. Ensslin, op. cit„ p. 296-298;
R. Remondon, op. cit., p. 125-128; E. N. Luttwak, The grand strategy of the Homan Empire, Baltimore, 1978, p. 127 sqq.
27 L. Homo, op. cit„ p. 235 sqq;
M. Besnier, op. cit„ p. 228-237, 241-242.
28 A. Alfoldi, op. cit., p. 150-162.
29 Pentru Scoţia: D. Breeze-B. Dobson, Hadrian's Walt. Bristol, 1976, p. 207209; pentru Germania Inferior: L. Homo, op. cit„ p. 215; F. Altheim. op. rit., p.
233; pentru Agri Decumates: F. Altheim, op. cit., p. 233; V. Duruy, op. cit„ VI.
p. 393; pentru Mesopotamia: L. Homo, op. cit., p. 225 sqq; pentru Egiptul de sus:
R. Remondon, op. cit., p. 235 sqq.
30 W. Ensslin, op. cit„ p. 389--395; A. Piganiol, L'Empire chretien, Paris. 1947,
p. 275-303; Jones, op. cit„ II, p. 767-872.
3 1 L. Homo, op. cit„ p. 350 sqq.
32 A. Piganiol, op. cit., p. 54, 158 sqq; Jones, op. cit., I, p. 438 sqq.
33 L. Homo, op. cit„ p. 244-258; F. Altheim, op. cit., p, 253-264, JOB.
34 Cea mai clară definire a acestui nou sistem la Luttwak, op. cit„ p. 12î-16B.
35 R. Grosse, Romische Militiirgeschichte von QaUienus bis zum Beginn der
byzantinischen Themenverfassung, Berlin, 1920, p. 88 sqq.
36 Idem, p. 63.
37 L. Homo, op. cit., p. 221-226; M. Besnier, op. cit„ p. 303 sqq; F. Altheim,
op. cit„ p. 266-267.
38 D. van Berchem, L'armee de Diocletien et la reforme constantinienne, Paris, 1952, p. 113-115.
39 Idem, p. 115-116.
• 0 Jones, op. cit., I, p. 124-126.
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ln an~amhlu politica militarii a fost deJensivă. Dcr în anumite zone Imperiul a dus o politicf1 oknsivă, impusă de necesităţi strategice sau politiceH Aşa
s-a ]ntîmp.at şi în zona Dunării de JDs, unde teritorii întinse la nord de Dunăre,
din fosta provincie Dacia, au fost men\inute sau recur:eritc•2.
- Modificările din economie, transformările din armată, înăsprirea raporturilor "ociale. transformările de natură demografică au determinat şi accentuat o
serie de mutaţii în structura socială şi orientarea spirituală în Imperiu. Răspîndit
pe scară tot mai largă în anii crizei 43 , creştinismul a fost acceptat oficial la 313°
şi acioptat apoi şi de păturile conducătoare ale societăţii din Imperiu' 5 • Tradiţiile
vechilor culte păgîne au cedat pas cu pas, dispărînd lent. Spre sfîrşitul secolului :v, atunci cînd în societatea din Imperiu au apărut modificări adînd, creşti
nismul a devenit religie de stat, transformat fiind într-un instrument al politicii
impniale' 6 • Proc0sul de utilizare a sentimentului religios creştin în interesul statuiui a fost însă mai timpuriu" şi a afectat aproape toate aspectele relaţiilor
socia:c-.
- Se cerc prPcizat faptul că Imperiul roman nu a renunţat nici o clipă din
proprie iniţiativă la o politică externă bine coordonată. Dacă situaţiile de <'riză
au dvterminat la un moment dat sau în general o slăbire sau întrerupere a legă
turi:cir politice, restabilirea păcii şi a situaţiei generale în Imperiu le-au intensificat de îndată. Politica de refacere a unităţii Imperiului, clauzele tratatelor- de
pa1·e cu barbarii sau cu formaţii politice de la marginea Imperiului, sugerează o
pl:n;-;anenţă a relaţiilor externe, care poate include şi relaţii cu teritoriile aban-

donate48.
- Se poate deci afirma că restabilirea unităţii Imperiului, a forţei lui polit'<T "'! militare, au determinat o revenire a cursului vieţii economice, fapt care a
avu~ un rol esenţial în menţinerea şi intensificarea legăturilor cu teritoriile situ a te
în a:.ara Imperiului, determinînd exportul de marfă, de monetă, de cultură material{1 si spirituală. In aceasta din urmă creştinismul a avut un rol important.
V. A cincea premiză a studiului nostru reprezintă într-o oarecare măsură
urmarea logică a celei precedente: după părăsire teritoriul intracarpatic al provinciei nu a fost ocupat de migratori pînă spre sfîrşitul secolului IV. E adevărat
că, în general, identificarea mişcărilor migratorilor şi a apartenenţei lor etnice
rămin~ încă dificilă. Pentru estul Europei acea~tă parte a cercetării este încă în
curs de desfăşurare şi nu prezintă un tablou suficient de clar 19 .
Miş• ărilc migratorilor ~i poziţia lor la un moment dat sînt at!:'state de două
gru_r·c de iZ\'oare. Prima grupit, şi deocamdată cc-a mai importantă, o alcătuiesc
izvcc.rele literare. Acestea mcnţioneazfi poziţia migratorilor faţă de anumite zone
ak Jmpe1·iulu!, războaiele împotriva lor sau atacurile lor:. 0 . Titlurill- împăraţilor,
sugerînd r[1zhoaie sau victorii, se adaugă a"cstor datc:•1.
41 ln icgătură cu acţiunile o:·en~iVl' ale Imperiului la Dunărea a~, Jos, vezi
D. Tudor. op. cit.; H. Vulp<:>-1. narnc·a. Din istoria Dobrogei, 11, Bucureşti, 1968,
p. ~;rn sqc;.
•2

Ibidem.

Pentru apa!·iţia şi dezvoltarea crcştin:smului în Imper'ul Roman tîrziu, vc.li
cit„ li. p. 87:l-~l85.
41 \'. Duruy, op. cit„ VII, p. Gl-88; Jones, op. cit„ I, p. BI sqq.
,,::; i\. Piganiol, op. cit., p. 3fl3-:~G3; Jones, op. cit., II. p. Î73-933.
"„ Jones, op. cit., II, p. 3:t3-3:l7.
c _1\. Piganiol, op. cit., p. 368-370.
'. n. Stahlknecht, Untersuchungen zur rămischen Aussenpolitik in der Sptitantlke 1106-395 n. Chr.), Bonn, 1969, p. 17 sqq; L. Musset. op. cit„ p. 181 sqq.
<fi D. Rappaport, Die F:infiille der Goien in dem Rămischen
Reich bis an
Con:-tantin. Leipzig, 1899; L. Schmidt, Geschichte der deutschen Sttimme bis zur
,1usgang de:- Vălkerwanderung, Milnchcn. 1934; pentru sarmaţi: M. Parducz, D<nkniiil<'r der Sarmatenzeit in U11garn, Buclapest, I. 1941; II, 1945; III. 1950; P LemerlC', Les inrasions et migrations dans les Balcans depuis de la fin de l'ep•)que
romcine jusqu'au VIIl-e siecle, în RH, 211, 1954. P. 26:l sq,:1.
-,, r •1~ ,,, I:listnriae Daco-romanae, II, Bucureşti, 19îfl.
0 1 P~ntru aceste titluri vezi P. Kneis.,l, Siegestitulatur der r6mi1>chen Kaiser,
în H11pom11emata, Heft 23, Gottingen, 1969.
43
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Cca de a doua grupă de izvoare care cîştigă tot mai mult în importanţă,
este alcătuită de rezultatele săpăturilor şi cercetărilor arheologice. Datorită acestora
se pot identifica grupările etnice barbare pe baza caracteristicilor culturii materiale şi a zonei de extindere a unor caractere generale.
Cu ajutorul ambelor grupe de izvoare, tabloul poziţiei şi deplasărilor barbarilor pe teritoriile din jurul Daciei poate fi prezentat astfel:
Sarmaţii 52 , aşezaţi în secolul II-Ill în spaţiul dintre Dunăre şi Tisa au manifestat tendinţa de a coborî spre Sud şi Vest. spre Dunăre, şi de a se răspîndi apoi
spre Est. Această tendinţă s-a manifestat în tot cursul secolului IV.
Vandalii 53 şi iuthungii 5\ precum şi alte grupuri germanice (tervingii, taifalii)
au coborît dinspre zona de la Nord-Vest de Daci.a spre Dunăre pe aceeaeyi cale
ca ~armaţii.
Ultimul val sarmatic dinspre Est, reprezentat de alani55, a antrenat în miş
car0a lui şi pe carpi 56 şi apoi s-a îmbinat cu mişcarea germanilor goţi7 3 , ce trecea
prin sudul Moldovei şi Munteniei.
Goţii. în ampla lor mişcare spre vest s-au abătut şi spre sud 3 ~ şi nu au ajuns
în Dacia decit în a doua jumătate a secolului IV.
După cum bine se poate observa atît din izvoarele scrise cit şi d:n datele
oferite de cercetarea arheologică, în perioada pe care o studiem barbarii au fost
prezenţi numai în exteriorul arcului carpatic. Dacia intracarpatică s-a aflat într-un
unghi mort faţă de direcţia de deplasare a barbarilor, atît datorită unor factori
de n·lief (lanţul carpatic), cit şi tendinţei barbarilor de a ataca Imperiul propriuzis ~i de- a pătrunde spre Sud. Acest fapt reprezintă o premiză foarte importantă
a i<oriei Daciei intracarpatice.
Documentarea lucrării noastre constă dintr-un număr de şase rcpPrtorii care
grupează: I aşezările de epocă (Fig. 1.); II nE'cropolele fFig. 2): li I - l V descoperiri
monetare (piese izolate şi tez.aure; Fig. 3-4); V descoperiri de produse romanctîrzii de import (fibule, inele, geme gnostice. cercei, ace; Fig. 5); VI. p'.ese creştine
(opaiţe, donarium, cataramă, vase de cult; Fig. 6). Datele prezentate în cele şase
repertorii reprezintă un material unitar. care a fost separat însă pe categorii din
mot:ve de metodă şi pentru cJ.aritat0. La acest matPrial se adaugă referiri la textele antice, care nu sint însă prezentate în extenso. ci folosite doar ca informaţie
ger.erală.

R('pertoriile şi hărţile cu cele şase grupuri de materiale nu au pretenţia
de a fi exhaustive, dar ele au o neîndoielnică valoare documentară, susţinîn
du-se şi con firmîndu-se reciproc.
Trednd acum la cele trei aspecte ale vie1,ii populaţiei din fosta provincie,
l'l1U lţattc' în titlul lucrării. le Yom ce1·cela pe haza datelor oferite de rppertorii.
Aspectele amintite sînt indisolubil legate, constituind un tot unitar. Le aborclă1'~ pe fr1d. firei)te, tot din motive rle metodă.
l.a. Agricultura a devenit ocupaţia principală a locuitorilor. Dezvoltarea şi
r:'ispîndirea micilor ·aşezări rurale, care constituie tipul preponderent de aşezare
(Rep. 1), gropile de provizii care însoţesc toate tipurile de locuinţe din aceste
aşezări, uneltele, sînt o dovadă elocventă în acest sens.
b. Cu certitudine agricultura a fost asociată cu creşterea vitelor. Deocamdată
acc't lucru este sugerat de prezen\a materialului osteologic din .aşezările rurale,
dar asocierea celor două ocupaţii este în ~ine un fenomE'n firesc.
52 M. Parducz, op. cit.; A. Alfăldi. op. cit., p. 139 sqq; K. Horedt, în IstRom,
[. p. 671; G. Vernadsky, Der Sarmatische Hintergrund der germanischen Volkerwanderung, în Saeculum, 4, 1951, p. 340-390; Gh. Bichir, Les sarmates sur le territoiTe de la Roumanie, în Actes du VIII-e Congre! International des Sciences Preet Pmtohistoriques, Beograd, 1971. I, Beograd, 1971, p. 275 sqq.
51
F. Allhcim, op. cit., p. 85-86; L. Musset, op. cit., p. 102-107; L. Schmidt,
up. cit., p. 100-116.
54 L. Musset, op. cit„ p. 80 sqq.
5" F. Altheim, op. C'it., p. 93-94, 99; L. Musset, op. cit., p. 78 sq.q.
56 A. AlfOldi, op. cit., p. 140 sqq; D. Tudor, în JstRom, I, p. 637-647; Gh.
BiC'h~r. Cultura carpică, Bucureşti, 1973, în special p. 175 sqq.
5 1 K. Horedt, în IstRom, I, p. 681-694.
58 L. Schmidt, op. cit., p. 86-100, 195-249; L. Musset, op. cit., p. 8'0 sq~ .

.9 -

Actd

~1vsei

Porolissensis -

VI -

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

130

E.

c. In

oraşe şi

aşezările

Chirilă

-

N. Gudea

mari au continuat formele de

producţie

meşteşugă

rească moştenite din timpul provinciei. Informaţii 'fn acest sens sînt încă puţine.
Ştim totuşi că centrele de olărie de la Cristeşti şi Moigrad au continuat să producă

ceramică. ln necropolele de la Lechinţa şi Obreja s-au găsit urne din pastă
roşie, identice cu vasele provinciale. Datele de care dispunem arată că nu s-a produs încă o decădere vizibilă a calităţii ceramicei provinciale. Ni se pare greşită
afirmaţia „că elementul constitutiv al ceramicei pînă în secolul V este ceramica
cenuşie de calitate inferioară" 5 9. Afluxul de monetă de epocă spre centre ca Cris-

masiv

teşti, Porolissum, Napoca, Potaissa, pare a fi în legătură cu continuarea activităţilor
meşteşugăreşti în aceste centre. Locuinţele de epocă din cărămidă şi sarcofagele
din acelaşi material de la Ulpia Traiana, Apulum, Porolissum şi Potaissa, confirmă
producerea în continuare a materialului de c'Onstrucţie, chiar dacă existenţa unor
cuptoare de ars cărămidă nu este atestată acolo de descoperiri. Iar prezenţa unui
cuptor de ars cărămizi la Cluj-Mănăştur arată folosirea în continuare a materialului tradiţional de construcţie.
d. Salinele au continuat să fie exploatate, pentru că ele produceau sarea de
care populaţia avea nevoie, atît pentru alimentaţie, cit şi pentru creşterea vitelor.
Exploatarea salinelor este atestată de prezenţa materialului monetar în jurul lor
şi de afluxul de monetă spre zona salinelar&o. Tot în jurul lor se grupează şi

unele din produsele de import din Imperiu (fibule).
e. Mineritul a decăzut lent din lipsă de specialişti; este posibil însă să fi
fost exploatate nisipurile aurifere ale unor rîuri.
f. Prelucrarea metalelor (fier, bronz) s-a restrîns, fapt atestat de lipsa aproape
totală a produselor de bronz locale şi a celor din fier. Producţia locală de sticlă
pare a fi încetat cu totul.
g. S-a menţinut în continuare economia monetară, fenomen economic esenţial,
care deosebea lumea romană de cea barbară&!. Se cunosc descoperiri izolate din
72 de locaHtăţi, iar tezaure în 15 localităţi. Uzul monetei, arată că atît populaţia
urbană cit şi cea rurală practica încă o economie monetară, aşa cum a fost moş
teni tă din timpul provinciei. Caracteristicile ei, pe baza studiului descoperirilor
monetare, sînt următoarele82:
Circulaţia monetară, inclusiv afluxul de monete din Imperiu, puternic afectată în deceniile 6-7 ale secolului 111, şi....a revenit lent spre sfîrşitul secolului III
şi începutul secolului IV, a fost foarte intensă în deceniile 3-7 ale secolului IV,
a slăbit spre finele ac--estui secol, încetînd aproape cu totul la începutul secolului V.
- Ca şi în Imperiu, mijlocul esenţial de schimb aflat în circulaţie a fost
moneta de bronz. Monetele izolate şi tezaurele mici se grupează mai ales în vechile centre provinciale (în proporţie de cca. 85%) sau pe căile de acces spre acest
teritoriu. Oricum, ele apar pe întreg teritoriul intracarpatic al fostei provincii
(hărţile 3--4).
- Piesele contemporane de metal preţios, în special aur, sînt relativ rare
şi nu este sigur că ele au pătruns în Dacia intracarpatică în cadrul schimbului
comercial, cum s-a întîmplat cu monetele de bronz. Dealtfel, nici în timpul fostei
provincii romane moneta de aur nu era mijlocul curent de schimb. Se tezauriza
incă monetă de argint din secolele 11-111.
- Moneta de metal preţios a început să fie considerată materie primă pentru executarea de podoabe. Aceasta explică în bună parte lipsa monetei de metal
preţios, în special argint, din secolele 1-11 şi începutul secolului III.
D. Protase, în Dacia N.S., 8, 1964, p. 108.
E. Chirilă-N. Gudea-V. Lazăr-A. Zrinyi, Mii.nzhorte und Mii.nzfunde aus
dem Kreismuseum Mureş, Tîrgu Mureş, 1981, p. 31.
61 In această ordine de idei vezi diferenţa dintre hărţile cu descoperiri monetare prezentate de D. Protase, Problema continuităţii, E. Chirilă şi colab., Dref
Mii.nzhorte '· . .• Karte 1.-2. şi cele din lucrarea de faţă, pe de o parte, şi cele
pe care le prezintă D. Gabier, pentru teritoriile locuite de barbari, dintre Dunăre
şi teritoriul fostei provincii Dacia, în Romer und Germanen in Mitteleuropa, Berlin, 1975, p. 98-107, pe de altă parte.
82 In legătură cu aceasta vezi D. Protase, Problema continuităţii, p. 184 sqq;
E. Chirilă şi colab., Miinzhorte . .. , Mureş, p. 37.
59
60
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- lntreruperea sau scăderea considerabilă a afluxului de monetă din Imperiu în deceniile 6-7 ale secolului III ca şi cantitatea mică de monetă de bronz
aflată în circulaţie la data abandonării provinciei a determinat readucerea în circulaţie a manetelor de bronz mai vechi din secolele II-III. Fenomenul apare şi
în alte părţi ale Imperiului6 3, dar nu aşa de clar ca în Dacia intracarpatică 64 .
- Monetele provin în majoritate absolută din atelierele zonei învecinate, Sirmii.Im, Sisda, din Peninsula Balcanică (în special zona Strimtorilor). Pînă la restricţiile în circulaţia manetei impuse de Constantius II, o cotă destul de considerabilă de monete vine şi din zona centrală şi vestică a Imperiului (Roma, Aquill'ia, Arelate).
- Moneta de bronz servea în Dacia intracarpatică la achiziţion·area de produse care nu puteau fi obţinute în sistemul economiei închise în cadrul unei comunităţi. Printre aceste produse se numără ceramica, sarea şi obiectele de metal.
h. Legăturile economice cu Imperiul s-au menţinut încă la un nivel ridicat,
fapt atestat atît de afluxul de monetă, cit şi de produsele venite din Imperiu. Un
rol important în menţinerea acestor legături l-au jucat teritoriile fostei provincii
Dacia recucerite de Imperiu: Banatul şi OJ.tenia65 . Ele au reprezentat o punte
de legătură intre Dacia intracarpatică şi Imperiu. Articolele importate cuprind
obiecte şi piese de bronz servind ca podoabă (fibule de mai multe tipuri, fiecare
c·u o anumită încadrare cronologică, catarame, cercei, ace, etc.; Rep V), produse
de caracter creştin, cu funcţii liturgice (opaiţe, pandantive, cruci, inele, vase, geme;
Rep. VI). O bună parte a acestor produse vin probabil din vestul Imperiului (Aquileia), pătrunderea lor în Dacia nefiind intru nimic influenţată de reformele lui
Constantinus II, care vizează exclusiv maneta şi circulaţia ei. Majoritatea acestor
obiecte de import sint descoperite în vechile centre provinciale, mai ales în or·aşe,
a căror existenţă continuă.
- In schimbul monetei care venea din Imperiu populaţia Daciei intracarpalice oferea sare, vite şi, poate, o anumită cantitate de aur, obţinut prin spălare,
nu prin exploatarea minelor. Este vorba în fond despre aceleaşi produse pe care
Dacia le exporta şi înainte de cucerirea romană 6 6.
i. Modificarea orientării economice, caracteristicile ei, şi numărul relativ mare
dl' descoperiri monetare izolate, mai ales în mediul rural, alături de prezenţa unor
Le::::<1ure de mici proporţii61 , sînt simptome ale unei tranziţii de la economia moneLară spre o economie închisă, în care agricultura şi creşterea vitelor apa,r ca activilt1ţi economice principale. Celelalte ocupaţii s-au 1nenţinut şi dezvoltat numai în
m[1sura în care ele completau agricultura şi creşterea vitelor.
2. Stadiul actual al cercetărilor şi cunoştinţelor arată că populaţia de bază a
tl'ritoriului Daciei intracarpatice a rămas cea daco-romană. Numărul aşezărilor de
Ppocă cunoscute a sporit în ultimii ani, dar mai este încă mult de făcut în acest
domeniu. Prezenţa populaţiei ca atare este categoric atestată de urmele arheologice (aşezări, necropole, material arheologic), iar inscripţiile tîrzii zgîriate pe
va<;e (Sarmizegetusa, Moi,grad, Br·atei), piesele de import cu inscripţie latină (Bologa, Veţel), inscripţiile creştine locale (Moigrj:ld, Sarmizegetusa), terminologia creş
tină fundamentală, formată cu certitudine în această perioadă, ·arată că limba
\"orbită de această populaţie este cea latină. Reamintim că şi persistenţa unei economii monetare, moştenite de la fosta provincie, pledează în acelaşi sens.
63 F. Oertel, op. cit„ p. 256-269; M. Rostovtzeff, op. cit„ p. 419; M. Thirion,
Les tresors monetaires gaulois et romains trouves en Belgique, Bruxelles, 1967,
JJ. 23; vezi şi E. Chirilă şi colab„ Drei Milnzhorte, p. 83-84, cu bibliografia referitoare la Britannia şi Pannonia.
64 E.
Chirilă şi colab„ Drei Milnzhorte, p. 81-83.
~ Ihldem,p.~.
"
66 B. Mitrea, în Ephemeris Dacoromana, 10, 1945, p. 153; E. Chirilă-G. Mili;kscu, Der Milnzhort von Căprioru, Sibiu, 1969, p. 43.
67 Situaţia. din Transilvania contrastează din acest punct de vedere cu cea
din Banat, unde tezaurele ating proporţii impresionante. E. Chirilă şi colab., Drei
Milnzhorte, p. 71 sqq. Trebuie însă să ţinem seama de faptul că Banatul făcea
parte din Imperiu şi încă dintr-o zonă extrem de activă din punct de vedere economic. Prin urmare condiţiile economice din Banat sint diferite.
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Cu toate că materialul documentar cu care operăm cuprinde mai multe
grupe de descoperiri, am considerat ca aşezări numai localităţile unde au fost
identificate arheologic forme de locuire de epocă. Descoperirile monetare (piese
izolate sau tezaure), de produse de import, nu au fost incluse în noţiunea de
aşezare, deşi este firesc ca ele să fie în legătură cu o locuire în zona descopeririL
Această metodă reduce considerabil, deocamdată. numărul de aşezări ca at:ire,
dar oferă în schimb un grad mai marc de cf'rtitudinc.
a. Se cunosc pînă acum 24 de aşezări (R.ep. I) din perioada de eare ne ocupăm. Ele au fost identificate arheologic. Dintre acestea opt continuă locuiri din
timpul provinciei (două oraşe şi şase aşezări rurale); cdelalte sînt noi.
Din totalul de 16 necropole din ·această perioadă (Rep. II) cinci se află în
oraşe. Ele folosesc pentru înhumare sistemul de sarcofage construite din cărămidă
sau sarcofage construite din monumente reutilizate. Caracteristic este faptul că
necropolele se eşalonează pe o perioadă de timp mai lungă, lucru deosebit de
clar atunci cînd, alături de necropolă, se cunoaşte şi aşezarea (Bratei, Apulum,
Sărăţeni, Sfîntu Gheorghe); durata lungă de existenţă a necropolei se atestă insă
şi în cazul necropolelor care au început după 270. Din totalul de 16 necropole
şase sînt cimitire de incineraţie cu urne, patru de incineraţie în groapă şi unul
de inhumaţie.
Numărul total al aşezărilor identificate, incluzînd şi pc cele atestate de prezenţa unei necropole, rămîne încă mic (40). datorită stadiului cercetării.
Aşezările au caracter stabil, atestat atît de modul de locuire (locuiniă+cup
tor) cit şi de ocupaţia locuitorilor. Toate tipurile dC' locuinic, atît în mediul urban,
cît şi în cel rural, continuă pc cele din epoca provinciei şi aparţin deci tipului
stabil de locuire.
Nu se mai construiesc edificii de piatră. In oraşe se refolosesc clădirile vechi,
se rC'amenajează locuiri improvizate, i·ar în mediul rural se construiesc locuinţe de
suprafaţă sau bordee. Aşezările noi apar frecvent în imediata apropiere a celor
vc-chi, provinciale, sugerînd o roire de populaţie.
Diferenţa numerică dintre aşezările din timpul provinciei şi cele din primul
secol după abandonare este considerabilă. Heamintim că acest lucru reflectă un
stadiu al cercetărilor şi nu o realitate istorică în sine.
Oraşele au continuat să fie locuite, ca şi marile aşezări; dar au apărut şi
alte aşezări noi. Locuirea nu s-a schimbat decit ca formă, constatîndu-se doar o
decădere a vieţii urbane municipale, care s-a datorat deplasării lente a locuirii
din oraş spre periferie sau din oraş spre mediul rural. Efectele acestei deplasări
de populaţie se manifestă prin apariţia unor aşezări noi la sfîrşitul secolului III
şi începutul secolului IV. multe în jurul fostelor oraşe (Napoca, Potaissa). Faptul
că acest fenomen se întimplă şi în Imperiu în secolele IV-V6B arată că aceleaşi
cauze produc aceleaşi efecte şi sugerează un c-vident paralelism de evoluţie economico-soci-ală în Imperiu şi în fosta provincie. Această mişcare de pO/PUlaţie, a
cărei amploare şi direcţie este încă dificilă de urmărit în detaliu în stadiul actual
al cunoştinţelor noastre, s-a datorat mai ales reorientării activităţii economice spre
agricultură şi creşterea vitelor.
In oraşe au continuat înmormîniările tradiţionale urbane din timpul provinciei, în vreme ce în mediul rural s-au combinat cele două rituri, m.anifestîndu-se
o tendinţă de generalizare a ritului de înmormintare caracteristic dacilor.
b. Materialul arheologic identificat pînă acum, în special vasele ceramice, este
caracteristic populaţiei daco-romane şi nu poate fi atribuit decit ei. Materialul
ceramic descoperit prezintă următoarele caracteristici: reducerea aproape totală
a ceramicii de import şi trecerea aproape exclusivă la producţia locală, păstrîn
du-se vechile forme de vase provinciale.

- In ansamblu materialul arheologic, ceramica în special, păstrează deci aiipectul culturii materiale din timpul provinciei.
- Se observă un reviriment al formelor de cultură materială caracteristice
populaţiei dacice, în special la ceramică, dar şi în ritul de înmormintare, (aşa numitul dacian revival).
63 K. Weidemann, Untersuchungen zur Siedlungsqeschichte des Landes zwischen Limes und Rhein vom Ende der Rumerherrschaft bis zur Mittelalter, în
JRGZM, 19, 1972. p. 99-154.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Economie,

populaţie şi

societate

133

- Aspectul produselor de epocă s-a uniformizat şi a luat un caracter mai
simplu, aproape sărăcăcios.
c. Descoperirile monetare, constînd mai ales din piese de bronz din secolul
IV sau mai vechi uneori, menţinute în circula\ie. sînt numeroase şi se repartizează mai ales în vechile centre din timpul provinciei, dar şi în cc>lc> care s-au
desprins din c>lc. Tot într-acolo Sl' orienteaz<'"1 dealtfel şi produsele de import şi
cele creştine. Această este o dovadă elocventă că viaţa vechilor centre provinc!ale
a continuat şi că populaţia care le ocupa a fost tot cea daco-romană.
- Numai această populaţie, care a cunoS<?ut şi păstrat tradiţia economică
a provinciei, a putut continua să folosească moneta df' b'.·on;r, şi să practiee încă
o economie monetară.
- Atît timp cit Imperiul Roman şi-a păstrat hotarul de la Dunărea de
Mijloc şi de Jos, inclusiv teritoriile cucerite la Nord de Dunăre (Banatul, Oltenia),
relaţiile comerciale s-au desfăşurat relativ u~or, iar viaţa populaţiei şi a aşezărilor
din Dacia intraca„patică a continuat în forme romane, fiind alimentată atît de
tradiţie cit şi de legăturile cu Imperiul. Viaţa şi-a păstrat, în linii mari formele
moştenite de la provincia romană.
- Nu se poate exC'lude în mod absolut, dar nu se poate nici ate-cta încă.
pătrunderea unor grupuri de daci Liberi în Dacia intracarpatică.
3. Amplasamentul, caracterul, şi dezvoltarea aşezărilor, necropolele, descoperirile arheologice şi numismatice atestă existenţa unei popula\ii rt>lativ numcroa,;c.
In orice caz ea ni se înfăţişează mai dcns<I decît se credea aeum 30-40 de ;ini,
ceea cc ne îndreptăţeşte să presupunem di cen·ctările şi des'.·operirile viitoare ne
vor conferi o altă viziune în cr priveşte r,1J1nărul populaţiei daco-romanf' din a,:,'st
teritoriu.
- Problemele privlnd modul dc> organizare al aşez..'irilor şi structurile sociale
slnt încă greu de cercetat în condiţiile în care lipsesc izvoarele scrise iar cercetarea arheologică nu este încă suficientă, atît cantitativ cit şi calitativ, pentru a ne
permite să operăm cu planuri de aşezări, cu planuri de locuin\e. Există însă cîteva
fapte care ne permit să avansăm cu prudenţă unde concluzii:
Locuirea în clădirile din oraşe, dispunerea locuinţelor. şi anexelor lor în
aşezărilf' rurale sugerează că familia mică a rămas încă nucl~ill principal al organizării socialP.
Abandonarea clădirilor mari de locuit din oraşe, abandonarea lentă a oraşu
lui, sau cel puţin 3 centrului oraşului, modul de locuire întîlnit aici justifică
părerea că pătura înstărită a părăsit lent oraşul (poate chiar provincia), fie retră
gîndu-se spre periferie, fie spre zona rurală. Fl'nomenul este analog în Imperiu,
(Vezi nota 68).
Caracteristica generală a modului de viaţă este o anumită formă de pauperism, ilustrat de formele de locuire, de scăderea accentuată a numărului de materiale şi ustensile de fier, bronz sau sticlă, scăderea accentuată a calităţii obiectelor în general, inclusiv la ceramică. Acelaşi lucru îl ilustrează nu numai inventarul aşezărilor, al locuinţelor, ci şi cel funerar. Aceasta explică în mare măsură
~i preferinţa pentru anumite obiecte de podoabă importate din Imperiu.
Activitatea unor ateliere de ceramică şi cărămizi, exploatarea unor saline,
cupto<1rele de redus minereu, sugerează existenţa în continuare a proprietăţii particularl'.
Descoperirile monetare (numeroase monc>te izolate şi tezaure, în gPneral de
mici proporţii) arată că acumularea de monetă se face diferenţiat. Existenţa unor
forme diferite în acumularea de monetă, inventarul func>rar, reflectă în mod neepsar diferenţe de status social, ceea cc implică existenţa unei stratificări sociale.
Di l'crenţierile de status social sînt reflectate dealtfel şi de cantitatea şi calitatea diferită a materialului arheologic din aşezări: Probabil însă ca această strat ficare socialii nu prezintă puternicele contraste existente în societatC'a contemporană din Imperiu.
Pauperismul accentuat, difcrcnţicrlle sociale în cadrul aceleiaşi comunităţi şi,
poate, tensiunea psihică determinată de abandonarea provinciei şi absenţa bruscă
a unor factori defensivi şi de ordine ca armata şi administraţia, au fost factorul
6n

L. BI:·zu, Continuitatea

creaţiei.

, ,, p. 70-71.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

134

E.

Chiri!ă

-

N. Gudea

esenţial

care a grăbi·t dezvoltarea şi evoluţia unor fenomene sociale caracteristice,
dintre care creştinismul ocupă un loc important.
Descoperirile cu caracter creştin, care pot fi datate în perioada de care ne
ocupăm sînt în număr de 33 (Rep. VI). Ele se împart în două categorii: a) obiecte
creştine importate din Imperiu; b) produse locale. Acestea din urmă se împart şi
ele la rîndul lor în două grupe: 1. obiecte produse special pentru necesităţile de
cult; 2. obiecte şi monumente vechi, reutilizate, care au primit deci ulterior producerii lor un caracter creştin. Această ultimă grupă are o deosebită semnificaţie şi pondere în aprecierea evoluţiei creştinismului daco-roman.
In totalitatea lor descoperirile de caracter creştin sînt extrem de importante,
pentru că ele atestă simultan structura socială, etnicul şi, implidt, limba populaţiei din Dacia intracarpatică.
Gruparea descoperirilor creştine cu deosebire în oraşe şi în jurul centrelor
deja existente în provincie (castre, ville rustice) şi lipsa lor în aşezările nou
apărute după 275 se poate datora stadiului cercetării. Părerea că satul a rămas
păgîn spre deosebire de fostele aşezări urbane unde creştinismul se difuzează mai
repedem1, rămine încă supusă cauţiunii.
Pe baza numărului mare de descoperiri creştine, al locului lor de descoperire,
se poate susţine acum că creştinismul daco-roman a apărut probabil în germen
încă în timpul provinciei, s-a putut dezvolta şi răspindi în spaţiul intracarpatic
ca fenomen local, el fiind însă în mod necesar susţinut şi întreţinut prin legătu
rile cu biserica oficială din Imperiu.
Evoluţia economică cu caracteristicele ei noi, -deplasarea populaţiei din mediul urban spre cel rural ca urmare a reorientării economice, nu au efectat caracterul etnic al populaţiei din spaţiul intracarpatic, dar au menţinut diferenţierile
economice şi sociale din timpul provinciei. Chiar dacă aceste diferenţieri erau mai
puţin acute <lecit cele din Imperiu, ele au favorizat difuziunea rapidă a creştinis
mului, începînd de jos în sus 70 • Fenomenul este identic în Imperiu. Remarcăm
deci şi sub acest aspect o similitudine de evoluţie în cadrul societăţii din Imperiu
şi în cadrul celei din fosta provincie.

Trecerea în revistă a faptelor de mai sus confirmă pe deplin atît
valoarea premizelor avansate de noi cît şi rolul lor în problema discutată:

1. numai o populaţie temeinic romanizată putea perpetua formele
de viaţă romană, păstrînd încă cel puţin un secol caracteristicele vieţii
materiale, sociale şi spirituale romane.
2. Abandonarea provinciei s-a făcut organizat; ea a însemnat numai retragerea trupelor, a administraţiei şi a unei foarte mici părţi a
populaţiei. Abandonarea n-a avut loc sub forma unei cedări oficiale de
teri'toriu, n-a fost urmarea unei presiuni sau invadări a Daciei şi nici
n-a fost urmată de ocuparea de către barbari a teritoriului fostei provincii.
3. Cea mai mare parte a populaţiei daco-romane a rămas pe loc.
Permanenţa ei, în calitate de componentă majoră şi constantă a populaţiei, aproape că nu mai necesită să fie relevată în mod special, fiind
de la sine înţeleasă.
4. Restabilirea economică, politică şi, mai ales, militară a Imperiului la sfîrşitul secolului III şi în cea mai mare parte a secolului IV, a
exercitat o puternică influenţă asupra situaţiei din Dacia intracarpatică.
70 N. Gudea, în ActaMP, 3, 1979, p. 522-523; idem, în Dacia N.S„ 24, 1980,
p. 259-260. E. Chirilă şi colab., Miin.::horte ... , Mureş, p. :l7.
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Atit timp cit Imperiul a reprezentat încă o remarcabilă forţă politică,
militară şi economică el a întreţinut legături intense cu zonele învecinate, contribuind în continuare la păstrarea şi dezvoltarea romanităţii.
Recucerirea unor teritorii la Nord de Dunăre (Banat, Oltenia) a avut un
rol esenţial în menţinerea şi evoluţia romanităţii din Dacia intracarpatică. Datorită acestor teritorii recucerite Transilvania rămîne în legătură
directă cu Imperiul timp de aproape încă un secol.
5. Abandonarea provinciei nu a fost urmată de ocuparea ei de 61tre barbari şi, timp de aproape un secol după părăsire, ea nu este afectată de deplasările barbarilor.
Concluziile care rezultă din premizele şi faptele enumerate mai sus
se pot rezuma astfel:
a. Pe teritoriul intracarpatic al fostei Dacii au continuat formele de
viaţă economică moştenite din timpul provinciei, bazate pe producţia de
marfă, economia monetară şi schimbul monetar. Se remarcă însă o restrîngere a activităţii în fiecare aspect al economiei, o orientare hotărîtă
spre agricultură şi creşterea vitelor, în timp ce alte sectoare ale activităţii economice (în special meşteşugurile) încep să decadă sau să dispară.
Mutaţiile pe care această reorientare economică le-a provocat permit să
se presupună o evoluţie spre forme de economie închisă, cu comunităţi
care tind să fie autarhice pe plan economic.
b. Populaţia de bază, majoritară, din acest teritoriu a rămas cea
da.co-romană, latinofonă. Eventualele admigrări din afara provinciei alE>
unor populaţii dace sau străine sînt supuse deocamdată cauţiunii.
- Conservarea formelor de bază ale economiei şi, deci, ale culturii
materiale tradiţionale provinciale, menţinerea stratificării sociale şi a
unor forme de cultură spirituală (limba, scrisul) sînt dovezi grăitoare ale
caracterului etnic al populaţiei. Anumite caracteristici din cultura materială sugerează şi în cazul Daciei o anumită revenire sau renaştere
s componentei autohtone, dace, din cultura materială.
- Viaţa oraşelor şi-a pierdut caracterul urban-municipal, simplificîndu-se şi apropiindu-se de simplicitatea şi pauperismul aşezărilor
rurale. A avut loc o mişcare demografică spre periferia oraşelor, spre
aşezările de caracter rural.
c. Continuitatea formelor de viaţă economică, de organizare socială
şi mai ales continuitatea bazei etnice a însemnat, cum era şi firesc,
conservarea şi µerpetuarea s,tructu-Ilor .:;ociale diu timpul provinciei. Diferenţierile economice şi sociale, agravate probabil de criza economică
şi de lipsa posibilităţilor de control asupra ei, au creat baza pe care
ideologia creştină s-a dezvoltat rapid, fiind însă susţinută şi organizată
datorită legăturilor cu Imperiul.
Primul secol după părăsirea Daciei a fost o perioadă deosebit de
importantă dovedind capacitatea de rezl,stenţă a romanităţii nord-dună
rene, alimentată şi susţinută de relaţiile cu Imperiul. Timp de încă un
secol s-a desfăşurat în Dacia intracarpatică o viaţă în forme romane.
Acest interval adăugat la cei 165 de ani de stăpînire romană din timpul
provinciei a asigurat certi:tudinea permanenţei romanităţii în spaţiul intracarpatic în secolele următoare.
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Este posibil ca în perioada de care ne ocupăm s[1 fi început d!fuziu:lea masivă a populaţiei daco-romane spre nord, nord-vest, şi est,
constituind astfel începutul mişcării demografice care i-a aşezat pt! daco-romani pe actuala vatră de locuire a poporului român, pe fostul teritoriu al Daciei preromane.
EUGEN CHIRILA -

NICOL:-1E GUDEA
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WIRTSCHAFT, BEVllLKERUNG UND GESELLSCHAFT
IM INNERKARPATISCHEN DAKIEN IM ERSTEN JAIIRHUNDERT
NACH DEM PREISGABE DER PROVINZ. (275-380 U.Z.)
(Z

usam m en fa ssun

g)

Mit dieser Arbeit wird versucht ein Bild des Lebens der dakisch-romischen
llf'vi.ilkerung im innerkarpatischcn Raum dcr einstigen Provinz Dakicn zwischen
:l75 und etwa 380 u.Z. vorzulegcn. Wir halten die Wahl der zwei Daten fi.ir vollkommen rechtfertigt, da sic wesentlichc Anhaltspunkte darstellen, und Ereignisse
von sehr schwerwiegenden Folgen im Leben der Bcvolkerung des Gebietes darst0llen, das uns beschăftigt: die Răumung der Provinz im Jahre 275 u.Z. und die
Katastrophe von Adrianopel. Dieses letztere Ereignis beeintrăchtigt ernstlich die
riimische Herrschaft im Norden dcr Donau und hat BevO!kerungsverschiebungen
zur Folge, welche dic politischen und wirtschaftlichen Verhăltnisse innerhalb und
mit der Zone, die uns beschăftigt, tiefgreifend verăndern.
Es ist zwar nicht zum ersten Male, dass <las Gebiet und die genannte Zeitraum in der rumănische Geschichtsschreibung untersucht wurden, die friiheren
Arbeiten beriihrten aber nkht die wirtschaftliche und soziale Seite des Lebens
dcr dakisch-romischen Bevolkerung in diesem Teii von Dakien, und beschrănkten
i;ich vielmehr auf die Verzeichnung von Tatsachen und Materialien. Das Gewicht
-eben, das die vorliegende Arbeit auf die zwei erwăhnten Aspekte legt, stellt, wie
uns scheint, den wichtigsten Bcitrag unserer Mitteilung dar.
Das Anschneiden der Frage als solcher und ihre Behandlung geht von einigen Voraussetzungen aus, dic kurz dargelegt werden miissen, da sie den historischen Rahmen umreissen, in welchem das Leben im innerkarpatischen Dakien
nach 275 u.Z. vor sich geht.
- Die 165 Jahren der riimischen Herrschft hatten deµi.ographische, wirtschaftliche, soziale, geistige (inklusiv sprachliche) Anderungen 1 zur Folge, die insgesamt eine griindliche und rapide Romanisierung bewirken. Ohne vorherige
Annahme dieser Tatsache konnten die Phănomene des 4.ten Jahrhundert, die wir
besprechen wollen, nicht einmal in Frage kommen, da die hauptsăchlichsten Faktoren der Romanisierungsprozesses (Heer, Verwaltung, Kolonisten, Religion) nach
Aufgaben der Provinz ortlich aufhorten ihren Einfluss auszui.iben.
- Das Aufgeben der Provinz Dakien geschieht nicht als Folge eines ausseren
Driickes, einer Eroberung durch Wandervolkerschaften und sie wird auch nicht
offiziel einem Volk abgetreten. Die Răumung der Provinz ist iibrigens zu diesem
Zeitpunkt kein Einzelfall, sondern reiht sich in eine Serie von durch die militărische Lage bedingten strat<!gischen Riickziigen ein (Agri Decumates, die Rheinrniindung, Oberaegypten, usw). Im Falie Dakiens handelt es sich, ausser der Lage
ln Illyricum und der Moesia Infer:or, auch um den Umstand, dass nach Aufgeben
des Limes am Olt, die Verteidigung Dakiens sich auch im Siiden auf die Linie
d0r Karpathen stiitzen miisste, und es so nicht mehr seine Rolle als propugnaculum,
als Verteidiger der anderen Provinzen erfiillen kann. Die archăologische Untersuchung der Romerlager in innerkarpatischen Dakien zeigt nirgends deren gewialtsame Zerstorung. Die Einzelheiten der PreiSigabe der Provinz im Jahre 275 u.Z.
bleiben eines offenes Problem. Es scheint aber, dass es sich um einen organisierten Riickzug der Truppen und der Verwaltung handelt. Das romische Leben,
welches hier in den alten Siedlungen der einstigen Provinz fortdauert, zeigt, dass
die Mehrzahl der Beviilkerung am Ort blieb, unq. das demographische Element
des 4.ten Jahrhunderts bildete.
- Nach der Wirtschaftskrise und militărischen Anarchie der Mitte des 3.ten
.Jahrhunderts erholte sich das romische Reich schon langsa.m. Nach dem wirtschaftlichem und militărischem Aufleben und Verstărkung des Verteidigungssystems
geht das Kaiserreich im Gebiet der unteren Donau zu einer Angriffspolitik iiber,
wodurch ein breiter Gebietstreifen nărdlich des Flusses, mit Einschluss des Banats, eines Teiles von Oltenien und Muntenien, wiedererobert und dem Kaiserreich wieder angeschlossen wird. In 3.ten und 4.ten Jahrhundert verzichtete das
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Kaiserreich nicht auf die Wiedereroberung der aufgegebenen Gebiete ni:irdlich von
Donau. Die Politik Constantins und seiner Si:ihne ist ăusserst tătig in diescm
Sinne. Nach Annahme des Christentums als offizielle Re!igion, wird es sowohl im
Inneren als auch nach Aussen in ein politisches Instrument umgewandelt und
seine Verbreitung ni:irdlich der Donau wird vom Kaiserreich offiziell unterstutzt.
- Die Wiederherstellung der wirtschaftlichen und militărischen Macht des
Kaiserreiches, die Wiedereroberungen nordlich der Donau und die Verbreitung des
Christentums spielten eine massgebende Rolle in der Aufrechtcrhaltung cngcr
wirtschaftlicher, geistiger und sprachlicher Beziehungen zwischen dem Kaiserreich
und die Homanităt des innerkarpatischen Dakien, Beziehungen die ihrerscits cine
wesentliche Rolle bei Aufrechterhaltung und Entwicklung der Romanităt im inne:·karpatisC'l1cn Dakien hatten.
- Sowohl die Texte auch die archăologische Forschung ergeben, dass bczilglich der Verschiebungen der barbarischen Wanderviilker das Gebiet in einem
toten Winkel gelegen, von diesen nicht beruhrt wird. Erst gegen Ende des 4.ten
Jahrhunderts werden die Trăger der Sîntana de Mureş Kultur (Goten oder Wcstgoten) hier archăologisch beglaubigt, in enger Beziehung mit der bodenstăndigcn
BevO!kerung.
Die archăologischc Forschung und die Funde von Gebiet der inncrkarpatischen Dakien bekrăftigen und ergănzen die obigen Behauptungen.
In Alnsiedlungen, Stădten und Dorfern, werden die aus der Zeit der Prnvinz stammenden Produktionsmethoden fortgesetzt. So entfalten in Moigrad (Porolissum) und Cristeşti Topferzentren eine rege Tătigkeit; in Napoca-Mănăştur
erzeugt cine Werkstatt Ziegel romischen Typs.
Die Salzgruben werden intensiv ausgebeutet, sowohl fUr die ortliche Be\•(ilkerung als auch zur Ausfuhr. Es lăsst sich aber ein Abflauen, wenn nicht ein
Aufhiiren des Bergbaus und der Metallverarbeitung feststellen, der sich in cincr
fast viilligen Einschrănkung des Liste ortlicher Erzeugnisse aus Bronzc und Eiscn
ausdruckt. Es ist aber moglich, dass noch Gold durch Wăscherei ausgebeutct
wurde.
Das Vorhandensein ciner Geldwirtschaft macht sich bemerkbar, welche die
dakisch-riimische Welt von derjenigen der Wandervolker unterscheidet. Die MU.nzfunde zeigen dass der MU.nzumlauf gegen Anfang des 4.ten Jhs. zunimmt, gegcn
Milte dieses Jahrhunderts in voller Blute steht und nach 370-380 abzuflauen bcginnt, vermutlich als Folge der Niederlage von Adrianopel. Diese Kurbe des
MU.nzumlaufs steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der kaiserlichen Politik
fUr Wiedereroberung der Gebiete nordlich der unteren Donau. Die grosse Zahl dcr
einzelnen Miinzen, die kleinen Miinzhorte sind Zeichen des Ubergangs zu eincr
geschlossenen Wirtschaft, in welcher der Ackerbau und die Viehzucht als Hauptelemente der wirtschaftlichen Tătigkeit erscheinen. Die U.brigen Beschăftigungen,
der Handel inbegriffen, erhielten und entwickelten sich nur in dem Masse, als
sie die Landwirtschaft ergănzten. Es scheint dass die Bronzemi.inze vor aliem zum
Ankauf der Erzeugnisse diente, die im System der geschlossenen Wirtschaft anders nicht erworben werden konnten. Zu diesen Erzeugnissen gehiirt die Tonware,
das Salz und vermutlich die Metallwaren.
- Die wirtschaftlichen Beziehungen zum Kaiserreich sind noch genug intensiv, was sowohl der Miinzzufluss als auch der Zustrom von Erzeugnissen aus
dem Kaiserreich beweist. Zu den letzteren gehoren Fibeln, Schnallen, Appliken.
christliche Gegenstănde (Ollămpchen, Gemmen, ein Donarium, usw.). Die Gegend
aus der diese Erzeugnisse kommen, ist der Westen des Kaiserreiches. Der Ursprung
der Miinze aus dem Gebiet der Balkanhalbinsel gegen die Mitte des 4.ten Jhs.
scheint aus die von Constantius II verfiig.te Einschrănkung des Milnzumlaufs im
Kaiserreich zurilckzufiihren zu sein und bedeutet keinesfalls einen Abbruch des
Kulturellen und geistigen Beziehungen mit dem Westen des Kaiserreichs.
Im Tausch gegen die Milnze und die Erzeugnisse aus dem Westen des Reiches, fiihrte das innerkarpatische Dakien Salz aus, das in den angrenzenden Gebieten des Reiches vollkommen fehlt, wozu noch Vieh, und vermutlich, Mengen
von Gold kommen.
Der Grundstock der Bevolkerung des Gebietes ist dakisch-riimisch und lebt
sowohl in einigen der alten Ansiedlungen als auch in die anderen neuen, d.ie
gewohnlich nicht weit von den einstigen Ansiedlungen aus den Zeiten der Pro-
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vinz gelegen sind. Bis jetzt sind 24 als solche identifizierte Ansiedlungen bekannt,
wovon 2 im Gebiet gewesener Stădte, 6 im Gebiet gewesener lăndlicher Siedlungen. Von insgesiamt 16 Friedhofen sind 5 in gewesenen Stădten, 6 sind dakischromlsch gemischt und verbinden die Riten beider BevOikerungsteile und 4 sind
typisch dakisch. Die verhăltnismăssig kleine Anzahl von identifizierten Ansiedlungen und Grăberfeldern stellt mehr ein Stadium der Forschung dar, als eine demographische Realităt (das umso mehr, als wir hier die Entdeckungsorte der
Miinzhorte, der einzelnen Miinzen und des vereinzelten archăologischen Materials
nicht als Siedlungen ansahen).
Das gesamte archăologische Material, im besonderen die Tonware, behăit das
Aussehen der materiellen Kultur der einstigen Provinz. Bei der Tonware kann
mannsein Wiederauftreten einiger der dakischen Bevolkerung eigenen Formen
feststellen. Die Einzelfunde von Miinzen, besonders die zahlreichen, erscheinen
auch hier mit betonter Hăufigkeit im Gebiet der einstigen Ansiedlungen der Provinz. Nach denselben Zonen richten sich auch d~e aus dem Kaiserreich eingefiihrten Erzeugnisse. Ebendort erscheinen auch die Funde christlichen Charakters.
Es ist klar, dass dies einen Beweis fiir eine Kontinuităt des Lebens und der Bevolkerung in den Wohnstătten der cinstigen Provinz darstellt.
Gewiss machen sich auch Verănderungen gegeniiber der friiher Lage bemerkbar. Die Stădte verlieren den Charakter eines administrativen und wirtschaftlichen Zentrums. Selbst wenn einige der monumentalen Steinbauten noch bewohnt sind, macht sich im allgemeinen eine Verlegung der Bevolkerung gegen
den Stadtrand bemerkbar, in Zusammenhang mit dem Ubergang zu einer auf
Landwirtschaft und Viehzucht beruhenden Existenz. Unter dem gleichen Gesichtspunkt stellt mann eine Verlegung der Bevolkerung in die lăndlichen Siedlungen
fest. Der Gebrauch der Milnze zeigt, dass sowohl die stădtische wie die lăndliche
Bevolkerung noch die Geldwirtschaft betreibt, wie sie von der einstigen Provinz
ererbt war.
In den Stădten dauern die traditionellen Bestattungen durch Eingraben an,
sowohl in aus umgebrauchten Materiei he1:1gestellten als auch in ad hoc improvizierten Graben. In den Dorfern wird sowohl das Vergraben aus auch die
Einăscherung ausgeiibt; die letztere ist fiir die dakische Bevol)rerung bezeichnend.
Die Gesamtheit der archăologischen und numismatischen Funde zeigt, dass
die BevOlkerung viei zahlreichcr war, als man vor 30-40 Jahrcn annahm, was
uns vermuten lăsst dass die kunftigen Forschungen und Funde durch Bereicherung der bis jetzt bekannten Daten, bewisen werden, dass das innerkarpatische
Dakien dichter besiedelt war als man bis jetzt glaubte.
Die Schlussfolgerungen beziiglich der sozialen Struktur der BevOlkerung beruhen vorlăufig ausschliesslich auf archăologischen Funden, die aber vervollstăn
digt werden miissen. Es gibt aber eine Reihe von Daten, die Folgerungen beziiglich des sozialen Gefiiges erlauben. Das Bewohnen der alten Gebăude in den
SUi.dten, die Lage der Wohnungen und der Nebenrăume lăsst erkennen, class die
kleine Familie der hauptsăchliche soziale Kern war. Das Aufgeben der grossen
Gebaude in den Stădten, die Abwanderung der BevOlkerung gegen den Stadtrand
lăsst erkennen class die vermogende Schicht die Stadt, wenn nicht auch die Provinz - verlăsst und sich in die lăndlichen Siedlungen zuriickzieht. Das Phăno
men hat Entsprechungen auch in Ubrigen Kaiserreich. Es lăsst sich eine gewisse
Verarmung der Lebensformen bemerken, die sich sowohl in der Qualităt der Tonware, als auch in der Seltenheit der Bronzegegenstănden, dem Fehlen von Ziergegenstănden und der geringen Zahl von Glassgegenstănden bemerkbar macht.
Sie erscheint auch in Bestattungsmaterial.
Andererseits beglaubigt die intensive Tătigkeit einiger Werkstătten (Moigrad,
Cristeşti, Cluj-Mănăştur, fiir Tonware), das Bestehen des Privateigentums fiir diese
Werkstătten, was automatisch Vermogen- und Sta:ndesunterschiede zur Folge hat.
Dasselbe lăsst auch die Anhăufung von Miinzhorten vermuten.
Das Erscheinen und Entwick.lung des Christentums, eines Christentums ortlicher Fărbung, in engem Zusammenhang aber mit dem Kaiserreich, war hier,
sowie im Reich, eben wegen der sozialen Differenzierung moglich, welche die
Orientierung zum Christentum und seine Annnahme ermoglichte. Das Gefăss mit
christlicher Inschrift von Moigrad (Porolissum) ist ein schlagender Bewis ln
diesem Sinne, sowie auch fiir den Umstand, dass im ersten Jahrhundert nach dem

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

144

E.

Chirilă

-

N. Gudea

Preisgabe der Provinz, das innerkarpatische Dakien noch em1ge soziale Schkhtungen bewahrt, so wie es sie von der ehemaliger romischen Provinz erbte. Gewiss
konnten diese soziale Schichtungen so wie die starken Klassenunterschiede durch
die Loslosung dieses Gebietes von Kaiserreieh gemildert werden.
Man bemerkt also, dass auch im ersten Jahrhundert nach dem Aufgeben der
Provinz die wirtschaftliche und soziale Lage der dakisch-romischen bodenstăndi
gen Bevolkerung im innerkarpatischen Dakien durch die wirtschaftliche, politische
und soziale Lage des Reiches beinflusst wird. So machen die 100 Jahre romischen
Lcbens in Zeitraum, der uns beschăftigt, zusammen mit den 165 Jahren der Zugehorigkeit zum Reich, aus dem ganzen Zeitraum 275-380 eine Periode von i.iberrăgender Bedeutung filr die Entwicklung und Erhaltung der nord-donaulăndischen
Romanităt und sichem ihr Bestehen und Entwicklung in den folgenden Jahrhunderten.
Es ist gleichfalls moglich, dass eben in diesem Zeitraum die Ausbreitung des
dakisch-romischen bodenstăndigen Elemcnts ausserhalb der eigentlichen Provinz
begann und die dakische Bevolkerung der Gebietc>, die zum grossen Dakien gehorten und das von Rumănen bewohnte Gebiet darstellt, langsam in Sphiire der
Dako-romanităt cinbezog.
Der Artikel ist von scchs Verzeichnissen und sicben Karten begleitd:
I. Sicdlungen zwischen 275-:380 u.Z.
II. Friedhofe zwischen 275-380 u.Z.
III. Mi.inzen (Einzelfunde) zwischen 275-380 u.Z.
IV. Mi.inzhorte zwischen 275-380 u.Z.
V. Spătromisclw lmportwaren zwischen 275-380 u.Z.
VI. Funde mit christlichem Charakter bis am Ende des 4. Jhs.
VII. Allgemeinc Karte der obererwăhnten Funde.

ECONOMY, POPULATION AND SOCIETY IN INTRACARPATHIAN DACIA
DURING THE FIRST CENTURY AFTER THE WITHDRAWAL OF THE ROMANS
(275-380 AD)
(Su mm ar y)

Thc paper tries to give an image of the life of the Daco-Roman population
in the Intracarpathian territory of the former province of Dacia, between 275 and
about 380 AD. The choice of these two data is perfectly justified as they themselves represent landmarks, indicating events of utmost importance in the life of
the population in the territory dealt with: the withdrawal of the Romans from
the province in 275 AD and the military disaster at Adrianopolis. The latter event
had important consequences on the Roman rule North of the Danube and brought
about shiftings of migratory populations, which changed the politica! and economica! relations in the area and with the area dealt with.
Although the above mentioned territory and period have been dealt with
before by the Romanian historiography, the previous works have not ta~·kled the
economic and social aspects of life of the Daco-Roman population in lhis part
of Dacia; they rather registered facts and archaeological materials. Therefore, the
accent laid on the two above mentioned aspects constitutes, in our opinion, the
main contribution of this paper.
The study of the problem itself and its treating start from some prerequisites which must be briefly presented, as they define the historical background of
the life after 275 in Dacia Intracarpathica.
The Roman rule in Dacia, that lasted for 165 years, caused the demographic.
economic and spiritual changes (linguistic changes included) that constituted a
quick and thorough process of romanisation. Without a previous acceptan('C' r,r
this fact there would be no point in discussing the phenomena of the lou rtn
century, we deal with, because the main elements of Romanisation (army. adm: nistration, religious organisation) ceased their local influence after the withdrav:al
of the Romans from the province.
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Dacia was not abandoned as a consequence of any externai pressure, of any
conquest made by mi.gratory peoples and it was not officially given up to any
people. The abandoning of the province was not an isolated phenomenon at lhe
time, it was part of a series of strategica! withdravrnls determined by the military situation of the Empire (A.gri Decumates, the mouths of thc Rhine, Upper
Egypt, etc.). Jn 1.he case of Dacia thc withdrawal was caused both by the situation
in Il!yricum and Moesia Inferior and by the fact that the limes on the Olt rive1·
was abandoned and Daci11.'s defence was shifted in the South on the Carpathians,
so that the province could not fulfil any more its task of defcnder of the other
provinces on the Lower DanubC'. The archaeologit·al rescarch carried out at llw
Roman camps of Dacia Intracarpathica does not show any violent destruction of
these. The details of the withdrawal from Dacia remain an unsolvC'c! historical
problem, for the time bcing. I3ut it seems that there was an organised withclrawal
of the army and administration. The Roman lifc continued în the settknwnts of
thc former province shows that the bulk of the population remained on th~ .;pot
and it represented the basic demographic clement in the 4L11 century AD.
Afkr the economic crisis and the military anarchy at the midd!e of t!Jl' :Jcd
century lhe Roman Empire gradually recoYered. As sc)()n as its crnnomy, m'litary
forcc and clcfrnsive syst.cm .-ccovcrcd. the Homan Empire passr:'d on lo an (,ffr·nsi\·e po!icy in the arca of thC' Lower Danube. There, a large strip of land, ~o:·ih
of the river, including the Banat and parts of Oltenia and MuntPnia. wa, reconquered and reannexed to the Empire. During the 3rd and thl' 4111 cpnturic-; the
Empire did not give up the reC'onquest of the abandoned tcrritorics North of the
Danube, Dacia included. Constantinus' and his sons' policy was an active one in
this scnse. After the adoption of Chri.stianity as an official religion, thh was
turned into a politica! instrument both for the inner and externai policy, and
its spread North of the Danubc was officially supported by the Empire.
The economic and rnilitary recovcry of the I·:mpire, the reconqucst of t.r·rritories Norlh of the Danube, and the spread of Christ.ianity playcd an impor'.anl
part in the maintaining of the ('C'Onomic, spiritual and lingvistic relations bctwc-cn
the Empire and the Daco-Roman population in IntraearpatI:1ian Dacia, rc!ations
that deeply influenced thc development of Roman Iife bere. BOth the arC'hacologi"<d
n•search and the literary texts show that this territory was not affeeted by the
movements of migratory barbarians. Later on, only at thc> end of the 4L11 cen~ury,
the Goths (or Visigoths) the GC'arcrs of the Sîntana de Mureş culture, arc arehaeologicaly attested here, but in closP relationship with the autochtonous population. The archaeological research and the finds on the lerritory of Dacia Intracarpathica support and complete the above mentioned facts.
In th!C' sett!Pmcnts. both urban and rural ones. the forms of production
existing in the former provincc, went on. At Moigrad and Cristeşti there was an
intensive pottery production. At Mănăştur-Napoca Roman type tiles were manufactured. The salt mines were intensely worked both for internai use and for
export. But a decline, if not a total C'easing, of mining and of metal working is
ascC'rtained by the scarci ty of metal items. But gold washing seems to have lwen
still practised.
A feature that differentiated the Daco-Roman population from the barbarians was the existeneP of a monetary economy. Coin finds show that monetary
circulation recovered at the beginning of the 4111 century, it fully flourished by
the middle of lhis century and began to fall after 370-380, owing perhaps to the
effects of the defeat at Adrianopolis. The curve of the monetary circulation was
in close connection with the imperial policy of reconquest North of the Lower
Danube. Both the large number 00: str-ay coins and the small size of the coin
hoards are symptoms of a transi tion to a closed. eoonomy, in which agriculture
and cattle breeding seem to be the main elements of the economic life. The other
aetivities, including trade, will survive and develop only to the extent they
supplemented agriculture. The money seems to have been used rather for lhe
acquisition of products which oould not be obtained in this system of closed economy: pottery, salt and perhaps metal products too.
The economic relations with the Empire are still comparatively intensive, as
shown both by the coin afflux and by that of items <'Oming in from the Empire.
Such items are: fibulae, applicae, belt-bucklcs, Christian objects (lamps, gems, a
10 -
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donarium, etc.), all from the Western part of the Empire. The numerous coins
from the Balkan mints entering Dacia towards the middle of the 41h century seem
to be in connection rather with the restrictions in coin circulation imposed by
Constantius II, than with a break of spiritual and cultural relations with the
Western part of the Empire. In exehange for the coins and products from the
Empire, Dacia, exported salt, which was entirely lacking in the neighbouring
parts of thc Empire, cattle and, perhaps, gold.
The bulk of the population of the territory were the Daco-Romans, who
lived both in the old settlements and in the new ones, the latter being situated
not far from the old sites. Up to now we know 24 such settlements, 2 of them
on the territory of former towns, 6 of them on the territory of former rural
settlements. Out of the total number of 16 cemeteries, 5 are situated in towns,
6 of them are mixed, combining the rites of the two populations, Romans and
Dacians, and 4 are typically Dacian. The relatively small number of identified
settlcments and cemeteries represents rather a stage of rescarch than a demographic reality (we do not consider as settlements the spots where coin hoards,
stray coins and stray archaeological materials only were discovered).
The whole archaeological material, especially pottery, preserves the look of
the material culture of the former province. The pottery shows a revival of
aspccts typical for the Dacian population. The stray coin finds, especially in the
spots where they appear in great number are more frequent on the territory of
the settlements of the former province. And in the same spots items of Christian
character and goods imported from the Empire are found. It is obvious that this
is a proof for the continuation of life and population in the settlements of the
former province. Of course, there are some changes in comparison with the previous period of the Roman rule. The towns are no longer economic and administrative centres. Although some of the monumental stone buildings are still inhabited, a shifting of the population towards the outskirts of the towns has been
ascertained, in connection with a new way of life based on agriculture and cattle
breeding. Further, a shifting of population to the rural settlements is aseertained
as well. The use of coins shows that both the urban and rural population still
practised a monetary economy as inherited from the former province. In the
towns burials were made in the t!'aditional way, both in graves built from reused
architectural materials and in graves built for this purpose. In the rural settlements both inhumation and incineration were practised, the latter being characteristic for the Dacian population.
The summing up of archaeological and numismatic evidence shows that population in this ·area was more dense than it was believed some 30-40 years ago.
Certainly future research and finds, by adding ncw data, will support to an even
larger extent this fact.
The conclusions concerning the social structure of the Daco-Roman population are based - for the time being - exclusively on the archaeological evidence, which must be C'omplet<-d. But there are some data which allow conclusion about the social structure. The way old buildings in towns are inhabited,
the position of homes and of their premises suggest that the small family constitutes the main social nucleus. The abandonment of the large buildings in the
towns, the shifting of the population towards the outskirts suggest that the well
off stratum of society left the town - if not the province - and retired into
the countryside. This phenomenon appears in the other parts of the Empire as
well. A certain degree of pauperism in the way of life is ascertained, visible in
the poorer quality of the pottery, in the searcity of bronze and iron objets, in
the absence of ornaments and glass products. Pauperism is evident in funerary
inventory too.
On the other hand the intense activity of some pottery workshops (Moigrad,
Mănăştur, Cristeşti) is a proof for the existence of private property, which automatioally implies differences in wealth ·and social status. The same is suggested
by the accumulation of coin hoards.
The penetration and development of Christianity, of a certain local style,
but in close relationship with the EmpirE', were possible here (as in the Empire
as well) on account of a social stratification which facilitated the orientation towards Christianity and its acceptance. The vessel with Christian inscrlption found
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at Porolissum is a conclusive piece of evidence in this respect and it s.h()Ws
that during the first century after the withdrawal of the Romans, Dacia Intraoarpathica still preserved some of the social structures inherited from the former
Roman province. Of course, these social structures as well as the strong clas.:
differentiations could have been attenuated by the separation of this territory
from the EITI[Jire.
One can notice that during the first century after the province was abandoned, the economic and politica! situation of the autochtonous Daco-Roman population in Dacia In tracarpathica was influenced by the politica!, economic and
social situation of the Empire. And in this way the one hundred years of Rrm1an
life in the period dealt with, added to the 165 years during which Dacia belonged
to the Empire, makes the interval between 275-380 AD. a period of utmost importance for the evolution and development of the Romanity North of thc Danube, ensuring its existence and development for the following centuries. It is
also possible that just during this period began the spread of the autochtonous
Daco-Roman element outside of the former province, including thus in the arca
of Daco-Romanity the Dacian pqpulation from the territories which belonged to
Preroman Dacia and represent the territory inhabited by the Romanians today.
The paprr is accompanied by six lists of finds and seven maps with these
finds:
I. Settlenwnts of lhe period 275-380 A.D.
II. Necrnpoles between 275-380 A.D.
III. Coin (slray finds) between 275-380 e.n.
IV. Coin hoards between 275-380 A.D.
V. Late Roman imported items between 275-380 A.D.
VI. Finds of christian items.
VII. General map of the above mentioned finds.
(English by EMILIA GUDEA)
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